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C.j. 16231/2010-83/977
V Praze dne 17. cervna 2010

Rozhodnutí

Ministerstvo pro místní rozvoj, jako správní orgán príslušný dle § 14 odst. 1 zákona
c. 2/1969 Sb., o zrízení ministerstev a jiných ústredních orgánu státní správy Ceské republiky,
ve znení pozdejších predpisu, a dle § 89 odst. 1 zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, v platném
znení (dále též "správní rád"), s vazbou na 179 odst. 1 veta druhá správního rádu ve spojení
s § 118 odst. 3 písmo b) zákona C. 131/2000 Sb., o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších
predpisu, ve veci odvolání obcanského sdružení Za naši budoucnost, IC 26992442, se sídlem
V Holešovickách 25, Praha 8 - Líben, a spolecného odvolání obcanského sdružení Ateliér pro
životní prostredí, o.s., IC 69347760, se sídlem Ve Svahu C. 531/1, Praha 4, a obcanského
sdružení EKO BREVNOV, IC 67982387, se sídlem Anastázova 23/5, Praha 6, zastoupených
JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem, se sídlem Za Zelenou liškou 967, Praha 4, proti
rozhodnutí Magistrátu hlavního mesta Prahy, odboru dopravy, c.j. MHMP
141733/200S/DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006, kterým bylo k žádosti hlavního mesta Prahy,
se sídlem Mariánské námestí 2/2, Praha 1, zastoupeného spolecností Inženýring dopravních
staveb, a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, Praha 2, vydáno stavební povolení pro stavbu,
oznacenou jako provozne ucelená cást stavby "MO stavba C. 0079 Špejchar - Pele Tyrolka"
v rozsahu objektu inženýrských sítí a podzemních garáží Letná vcetne souvisejících objektu, na
vyjmenovaných pozemcích v katastrálních územích Hradcany, Dejvice, Bubenec, Holešovice,
Troja a Liben v Praze 6, 7 a 8, rozhodlo takto:

Rozhodnutí Magistrátu hlavního mcsta Prahy, odboru dopravy, c.j. MHMP
141733/200S/DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006 se dle § 90 odst. 4 správního rádu ruší
a rízení se zastavuje.

Oduvodnení

Magistrát hlavního mesta Prahy, odbor dopravy (dále též "magistrát"), jako správní
orgán príslušný podle § 119 zákona C. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním rádu, ve
znení pozdejších predpisu (dále též "starý stavební zákon"), vykonávající na základe
organizacního rádu Magistrátu hlavního mesta Prahy (príloha C. 1 usnesení rady hlavního mesta
Prahy c.0252 ze dne 1. brezna 2005) mj. též funkci obecného stavebního úradu v rozsahu
konkretizovaném organizacním opatrením reditele Magistrátu hlavního mesta Prahy c.j. MHMP
185068/05 RED ze dne 25. srpna 2005 vydal dle § 66 starého stavebního zákona k žádosti
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hlavního mesta Prahy, se sídlem Mariánské námestí 2/2, Praha 1 (dále též "stavebník"),
zastoupeného spolecností Inženýring dopravních staveb, a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, Praha
2, ze dne 30.6.2005 rozhodnutí c.j. MHMP 141733/2005/DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006
o povolení stavby, oznacené jako provozne ucelená cást stavby "MO stavba c. 0079 Špejchar 
Pelc Tyrolka" v rozsahu objektu inženýrských sítí a podzemních garáží Letná vcetne
souvisejících objektu, na vyjmenovaných pozemcích v katastrálních územích Hradcany,
Dejvice, Bubenec, Holešovice, Troja a Liben v Praze 6, 7 a 8 (dále též "stavba"). Dané
rozhodnutí magistrátu bylo úcastníkum rízení doruceno ediktálne dne 17.1.2007.

Uvedené rozhodnutí magistrátu o povolení predmetné stavby bylo dne 31.1.2007
napadeno odvoláním obcanského sdružení Za naši budoucnost, IC 26992442, se sídlem
V Holešovickách 25, Praha 8 - Liben; dále napadly dané rozhodnutí spolecným odvoláním
obcanská sdružení Ateliér pro životní prostredí, o.s., IC 69347760, se sídlem Ve Svahu c. 531/1,
Praha 4, a EKO BREVNOV, IC 67982387, se sídlem Anastázova 23/5, Praha 6, obe zastoupená
JUDr. Petrem Kužvartem, advokátem se sídlem Za Zelenou liškou 967, Praha 4, které bylo

podáno k poštovní preprave dne 1.2.2007 (a téhož dne bylo uplatneno též prostrednictvím
verejné datové síte). Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též "ministerstvo"), jako príslušný
odvolací správní orgán, overilo, že odvolání uvedených obcanských sdružení smerovala proti
rozhodnutí, jehož prezkum v odvolacím rízení zákon nevylucuje, a byla podána úcastníky rízení
[když uvedeným obcanským sdružením bylo priznáno postavení úcastníku predmetného
stavebního rízení dle § 59 odst. 1 písmo c) starého stavebního zákona ve spojení s § 70 odst. 3
zákona C. 114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny, ve znení pozdejších predpisu]. Ministerstvo
dále overilo, že uvedená odvolání byla uplatnena v zákonné patnáctidenní lhute pro podání
odvolání dle § 54 odst. 2 zákona c. 71/1967 Sb., o správním rízení, ve znení pozdejších právních
predpisu (dále též "starý správní rád"). Na základe výše uvedených zjištení ministerstvo
shledalo, že odvolání uplatnená obcanskými sdruženími Za naši budoucnost, Ateliér pro životní
prostredí, o.s., a EKO BREVNOV jsou prípustná a vcasná.

Na základe shora uvedených prípustných a vcasných odvolání ministerstvo prezkoumalo
rozhodnutí magistrátu c,j. MHMP 141733/2005/DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006 v odvolacím
rízení v rozsahu dle § ~9 odst. 1 starého správního rádu (s prihlédnutím k ustanovení § 179
odst. 1 správního rádu, dle kterého se rízení, která nebyla pravomoc ne skoncena pred úcinností
tohoto zákona, dokoncí podle dosavadních predpisu) a rozhodnutím c,j. 13521/2007-83/0
679/07 ze dne 20.6.2007 dle § 59 odst. 2 starého správního rádu výrok napadeného rozhodnutí
magistrátu c.j. MHMP 141733/2005/ DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006 zmenilo. Toto rozhodnutí
ministerstva o odvolání nabylo právní moci dne 11. 7.2007:

Rozhodnutí ministerstva c.j. 13521/2007-83/0-679/07 ze dne 20.6.2007 napadlo
u Mestského soudu v Praze (dále jen "mestský soud") správní žalobou obcanské sdružení Za
naši budoucnost. Mestský soud o správní žalobe jmenovaného obcanského sdružení rozhodl
rozsudkem c.j. 11 Ca 211/2007-98 ze dne 24.4.2008, jímž dle § 78 odst. 4 zákona C. 150/2002
Sb., soudní rád správní, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "s.r.s."), žalobou napadené
rozhodnutí minist~rstva zrušil a vec vrátil ministerstvu k dalšímu rízení. Uvedený rozsudek
mestského soudu ze dne 24.4.2008 napadlo ministerstvo kasacní stížností, pricemž zároven dle
§ 107 s.r.s. požádalo o priznání odkladného úcinku této kasacní stížnosti. O kasacní stížnosti
ministerstva proti uvedenému rozsudku mestského soudu ze dne 24.4.2008 rozhodl Nejvyšší
správní soud (dále jen "NSS") rozsudkem c.j. 2 As 69/2008-148 ze dne 4. února 2009 (aniž by
rozhodlo žádosti ministerstva o priznání odkladného úcinku kasacní stížnosti) tak, že uvedený
rozsudek mestského soudu ze dne 24. 4. 2008 pro rozpor se zákonem zrušil a vec vrátil
mestskému soudu k dalšímu rízení. Mestský soud v dalším rízení rozhodnutím c.j. 11 Ca
211/2007-176 ze dne 21.4.2009 (právní moci nabylo dne 22.5.2009) opet zrušil rozhodnutí
ministerstva ze dne 20.6.2007 a vec mu vrátil k dalšímu rízení. Rovnež uvedený rozsudek
mestského soudu ze dne 21.4.2009 napadlo ministerstvo kasacní stížností a soucasne požádalo
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o priznání odkladného úcinku této kasacní stížnosti. Usnesením c.j. 2 As 60/2009-211 ze dne
11.8.2009 rozhodl NSS o žádosti ministerstva o priznání odkladného úcinku kasacní stížnosti
smerující proti rozsudku mestského soudu ze dne 21.4.2009 a následne NSS rozsudkem c.j. 2 As
60/2009-218 ze dne 24.2.2010 zamítl samu kasacní stížnost.

Odbor územne a stavebne správní Ministerstva pro místní rozvoj, jako vecne príslušný
útvar ministerstva, obdržel shora uvedené usnesení NSS o žádosti o priznání odkladného úcinku
kasacní stížnosti dne 12.3.2010; písemností ze dne 15.3.2010 pak ministerstvo, resp. jeho vecne
príslušný útvar vyrozumel magistrát o uvedeném usnesení NSS a dále písemností ze dne
31.3.2010 poskytl magistrátu kopii rozsudku NSS ze dne 24.2.2010 a kopii rozsudku mestského
soudu ze dne 21.4.2009. Písemností ze dne 28.4.2010 sdelilo ministerstvo magistrátu data nabytí
právní moci uvedených rozhodnutí NSS (usnesení NSS c.j. 2 As 60/2009-211 ze dne 11.8.2009
nabylo právní moci dne 17.8.2009; rozsudek NSS c.j. 2 As 60/2009-218 ze dne 24.2.2010 nabyl
právní moci dne 18.3.2010).

Dne 23.4.2010 byl ministerstvu k dalšímu rízení o odvoláních proti rozhodnutí
magistrátu c.j. MHMP 141733/2005/DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006 vrácen mestským soudem
správní spis poskytnutý mu ministerstvem k rízení ve správním soudnictví, vcetne predmetných
odvolání výše jmenovaných obcanských sdružení, pricemž dne 27.4.2010 byl vecne príslušný
odbor ministerstva vyrozumen o nabytí právní moci shora uvedených rozhodnutí NSS.

Ministerstvo bylo s ohledem na vývoj, resp. zmenu právní úpravy predne nuceno urcit,
podle kterých právních predpisu má být postupováno v dalším rízení poté, co bylo rozsudkem
mestského soudu ze dne 21.4.2009 zrušeno predmetné rozhodnutí ministerstva ze dne
20.6.2007 a vec byla vrácena ministerstvu k dalšímu rízenÍ. Dle ustanovení § 179 odst. 1
správního rádu platí, že bylo-li rozhodnutí pred úcinností tohoto zákona (tj. zákona c. 500/2004
Sb., správní rád, který nabyl úcinnosti dne 1.1.2006) zrušeno a vráceno k novému projednání
správnímu orgánu, postupuje se podle dosavadních predpisu. S užitím v)'k1adu a contrario
citovaného ustanovení správního rádu ve spojení se skutecností, že rozhodnutí mestského soudu
c.j.l1 Ca 211/2007-176 ze dne 21.4.2009 nabylo právní moci 22.5.2009 (tzn. po nabytí
úcinnosti správního rádu), ministerstvo dospelo k záveru, že je v dalším rízení povinno
postupovat dle (nového) správního rádu, tzn. postupovat ve veci vcasných a prípustných
odvoláních obcanského sdružení Za naši budoucnost, obcanského sdružení Ateliér pro životní
prostredí, o.s., a obcanského sdružení EKO BREVNOV proti rozhodnutí magistrátu c.j. MHMP
141733/2005/DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006 dle § 89 a násl. (nového) správního rádu.

Dále se ministerstvo zabývalo tím, zda v daném dalším rízení postupovat dle starého
stavebního zákona (zákona c. 50/1976 Sb.) ci dle zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním rádu, ve znení pozdejších predpisu (dále jen "nový stavební zákon"), který
s úcinností od 1.1.2007 nahradil starý stavební zákon. Prechodné ustanovení § 190 odst. 3
nového stavebního zákona stanoví, že se rízení zahájená prede dnem nabytí úcinnosti tohoto
zákona dokoncí podle dosavadních právních predpisu. K tomu ministerstvo uvádí, že rízení
o povolení predmetné stavby již bylo dokonceno, resp. ukonceno pravomocným rozhodnutím
ministerstva ze dne 20.6.2007, byt toto rozhodnutí bylo následne zrušeno rozsudkem mestského
soudu c.j. 11 Ca 211/2007-176 ze dne 21.4.2009 a vec byla tímto soudem vrácena ministerstvu
k dalšímu rízení (nikoliv tedy k dokoncení predmetného rízení). Ministerstvo proto dospelo
k záveru, že je v dalším rízení o povolení predmetné stavby, resp. o odvoláních proti rozhodnutí
magistrátu c.j. MHMP 141733/2005/DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006 povinno postupovat dle
nového stavebního zákona.

Predáním správního spisu ve veci, spolu s dan)'mi odvoláními,' ministerstvu mestským
soudem pocala ministerstvu bežet ve smyslu § 90 odst. 6 správního rádu lhuta pro vydání
rozhodnutí v odvolacím rízenÍ. Dle § 3 správního rádu je správní orgán povinen postupovat tak,
aby byl zjišten stav veci, o nemž nejsou duvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný
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pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 nového správního rádu. Ministerstvo
shledalo, že s ohledem na délku soudního rízení je pro ochranu verejného zájmu,
predstavovaného predevším požadavkem zákonnosti rozhodování ve správním rízení, zásadní
zjištení, zda již byla zahájena realizace predmetné stavby ci nikoliv, a tedy je treba na míste
predmetné stavby provést ohledání. Ministerstvo proto usnesením c.j. 15967/2010-83/952 ze
dne 27.4. 2010 dožádalo podle § 13 správního rádu magistrát o provedení úkonu ohledání na
míste predmetné stavby, nebot by tento úkon mohlo provést jen s obtížemi a pouze
s vynaložením neúcelných nákladu, zatímco magistrátu, jako správnímu orgánu, resp.
stavebnímu úradu, který o povolení predmetné stavby, stejne jako staveb souvisejících,
rozhodoval v prvním stupni, je stav realizace dané stavby znám z úrední cinnosti.

Dne 5.5.2010 obdrželo ministerstvo ke shora uvedenému dožádání sdelení magistrátu

c,j. MHMP 381647/2010/DOP-01/Ra,Za ze dne 3.5.2010, jehož prílohu tvorily kopie protokolu
o kontrolní prohlídce predmetné stavby dle § 132 a násl. nového stavebního zákona, provedené
dne 16.4.2010 magistrátem na míste stavby, dále soupis zachycující stav realizace stavebních
objektu tvorících predmetnou stavbu a dále kopie znaleckého posudku oznaceného "Mestský
okruh Myslbekova - Pelc - Tyrolka Staba 0079 Špejchar - Pelc-Tyrolka Hloubené tunely Letná,
portálová cást, stavební jáma Znalecký posudek - zajištení stavební jámy" ze dne 15.4.2010,
vypracovaný doc. Ing. Janem Masopustem, a znaleckého posudku oznaceného "Posudek
k zajištení bezpecnosti stavby, zdraví a života osob pN realizaci stavby c. 0079 Špejchar - Pelc
Tyrolka" ze dne 12.4.2010, vypracovaný prof. Ing. Jirím Bartákem, DrSc.

Ze sdelení magistrátu ze dne 3.5.2010 vyplývá, že cást predmetné stavby povolené
rozhodnutím magistrátu c.j. MHMP 141733/2005/ DOP - 01/Ta ze dne 29.12.2006, zmeneným
rozhodnutím ministerstva c.j. 13521/2007-83/0-679/07 ze dne 20.6.2007, byla ke dni kontrolní
prohlídky stavby, tj. ke dni 16.4.2010, již realizována ci je ve stadiu realizace. Rozsudkem
mestského soudu c.j. 11 Ca 211/2007-176 ze dne 21.4.2009 bylo zrušeno pravomocné
rozhodnutí ministerstva o odvoláních proti rozhodnutí magistrátu o povolení predmetné stavby,
a proto ministerstvu nezbylo vzhledem ke skutecnostem zjišteným magistrátem pri kontrolní
prohlídce predmetné stavby dne 16.4.2010 než konstatovat, že predmetná stavba, resp. její cásti
jsou provádeny bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem, tj. bez pravomocného
stavebního povolení.

Ministerstvo konstatuje, že stavební povolení je rozhodnutím, jehož právní mocí, resp.
vykonatelností, vzniká právo zahájit a provést stavbu. Rozsudkem mestského soudu ze dne
21.4.2009 bylo ministerstvu uloženo znovu v d':llším rízení rozhodnout o predmetných
odvoláních proti stavebnímu povolení magistrátu ze dne 29.12.2006 za situace, kdy již byla
predmetná stavba z cásti realizována. Ministerstvo dále uvádí, že starý stavební zákon ukládal
stavebnímu úradu v § 88 odst. 2 povinnost zastavit rízení o povolení stavby v prípade, kdy zjistí,
že stavba již byla zahájena bez stavebního povolení (resp. pokud bylo stavební povolení zrušeno
ci jinak pozbylo právní moci), a následne zahájit rízení dle § 88 odst. 1 písmo b) starého
stavebního zákona, tj. rízení o odstranení stavby postavené bez stavebního povolení ci ohlášení
nebo v rozporu s ním. Platná právní úprava, tj. nový stavební zákon v § 129 odst. 3 toliko ukládá
stavebnímu úradu zaháj it rízení o odstranení stavby u stavby provádené ci provedené bez
rozhodnutí nebo opatrení stavebního úradu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu
s ním. Dle § 192 nového stavebního zákona se na postupy a rízení dle tohoto zákona použij í
ustanovení správního rádu, pokud tento zákon nestanoví jinak. Dle § 90 odst. 4 správního rádu
jestliže odvolací správní orgán zjistí, že nastala skutecnost, která oduvodnuje zastavení rízení,
bez dalšího zruší napadené rozhodnutí a rízení zastaví. Vzhledem k tomu,.že ve stavebním rízení
(v daném prípade ve fázi odvolacího rízení) nelze projednávat stavbu, která již byla zahájena,
resp. s jejíž realizací již bylo zapocato, že právní mocí rozsudku mestského soudu ze dne
21.4.2009 pozbylo predmetné stavební povolení právní moci, pricemž v mezidobí byla daná
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stavba zahájena, a že pro povinný postup prvoinstancního stavebního úradu, tj. v daném prípade

magistrátu, dle § 129 odst. 3 vety první stavebního zákona, tj. zahájení rízení o odstranení
predmetné stavby, je nutnou podmínkou ukoncení vedeného stavebního rízení, resp. rízení
o povolení predmetné stavby (ve fázi odvolacího rízení), nebot dle § 48 odst. 1 správního rádu
brání zahájení rízení (dle § 129 a násl. nového stavebního zákona) skutecnost, že o téže veci
bylo zahájeno, resp. je vedeno rízení, nastala situace predpokládaná v ustanovení § 90 odst. 4
správního rádu, pricemž byly splneny podmínky pro postup dle tohoto ustanovení správního
rádu, ministerstvo rozhodlo tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí se oznamuje dle § 115 odst. 5 stavebního zákona dorucením do
vlastních rukou spolecnosti Inženýring dopravních staveb, a.s., jako zástupci Hlavního mesta
Prahy, úcastníka daného rízení dle § 27 odst. 1 správního rádu, resp. stavebníka a vlastníka
dané stavby. Ostatním úcastníkum rízení, vcetne odvolatelu, ministerstvo oznamuje toto
rozhodnutí ve smyslu shora uvedeného ustanovení stavebního zákona verejnou vyhláškou.

Poucení:

Podle § 91 odst. 1 správního rádu se proti tomuto rozhodnutí nelze dále odvolat (podat
rozklad).

~-k~. Mgr. Dají.;' JiÝ d ry chedoucí oddelení územne a stavebne správního II
v odboru územnc a stavebne správním
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Rozdclovník:

1.Úcastníku rízení dle 27 odst. 1 správního rádu do vlastních rukou na dorucenku:

1. Inženýring dopravních staveb, a.s., se sídlem Na Moráni 3/360, 12800 Praha 2
(zástupce Hlavního mesta Prahy)

II. Ostatním úcastníkum rízení. vcetne odvolatelu, vereinou vyhláškou:

- zvelejnením na úFední desce ministerstva, jako správního orgánu, kteJý toto rozhodnutí
dorucuje, po dobu 15 dnu (15. dnem po tomto vyvešení se písemnost považuje za dorucenou)

2. Ministerstvo pro místní rozvoj - úrední deska
- s interní žádostí o vyvešení na ÚJ~ednídesce Ministerstva pro místní rozvoj po dobu 15 dnu,
vcetne zvelejnení umožnujícího dálkový pNstup, vyznacení data vyvešení a sejmutí
a o vrácení rozhodnutí odboru územne a stavebne správnímu Ministerstva pro místní rozvoj

3. Magistrát hlavního mesta Prahy, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
- s žádostí o vyvešení na úFední desce po dobu 15 dnu, vyznacení data vyvešení a sejmutí
a vrácení rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územne a stavebne správnímu

4. Úrad mestské cásti Praha 6, Cs. armády 23, 160 52 Praha 6
- s žádostí o vyvešení na ÚJ~ednídesce po dobu 15 dnu, vyznacení data vyvešení a sejmutí
a vrácení rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územne a stavebne správnímu

5. Úrad mestské cásti Praha 7, nábr. Kapitáná Jaroše 7/1000,17000 Praha 7
- s žádostí o vyvešení na úFední desce po dobu 15 dmi, vyznacení data vyvešení a sejmutí
a vrácení rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj. odboru územne a stavebne správnímu

6. Úrad mestské cásti Praha 8, Zenklova 35,18048 Praha 8
- s žádostí o vyvešení na úFední desce po dobu 15 dmi, vyznacení data vyvešení a sejmutí
a vrácení rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru územne a stavebne správnímu

7. Úrad mestské cásti Praha - Troja, Trojská 230/96, 171 00 Praha 7
- s žádostí o vyvešení na úFední desce po dobu 15 dnu, vyznacení data vyvešení a sejmutí
a vrácení rozhodnutí Ministerstvu pro místní rozvoj, odboru Územne a stavebne správnímu

III. Dále obdrží:

8. Magistrát hlavního mesta Prahy, odbor dopravy, Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1
- s tím, že správní spis bude zaslán po právní moci rozhodnutí
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